
Befutottunk!

Amint tudjátok, most 
az újraindított Csiky-
Csuky első évfolyamának 
második számát tartjátok a 
kezetekben. És szeretnénk 
ezt a számot veletek kezdeni! 
Tehát ismertetjük egy pár 
iskolatársunk véleményét, 
és félreértés ne essék, a 
véleményeket még mindig 
nagyon szívesen várjuk... Az 
emberek nagy többségének 
– nagy örömünkre – az 
aranyköpések tetszettek, s ez 
a szerkesztőségnek is egyik 
kedvenc rovata :D A negatív 
visszajelzésekre válaszul 
megígérjük, hogy ezentúl 
aktualizált dolgokról fogunk 
írni. Ez volt a két legtöbbet 
előforduló vélemény, de volt, 
aki, azt mondta „nekem a 
Garfi eld tetszett a legjobban” 
(Balázs) meg „nekem azzal 
van gondom, hogy nem elég 
hosszú, vagyis kevés van 
benne” (Will), „kevesebb írás... 
(itt Széplakyra gondoltam), 

s több szórakoztató 
»mittoménmit«.” (Mókus)

A tanáriban is sikert aratott a 
lap. Reméljük, hogy a további 
számok is tetszeni fognak. 
„Az általam olvasott összes 
szám közül, szerintem ez az 
egyik legjobb, (...) nagyon 
színvonalas, sokszínű és 
igazán újságszerű.” (Ruja 
Ildikó)

Nagyon örültünk, hogy 
ekkora példányszámban 
kelt el a múltkori szám, és 
reméljük, hogy ez az újság 
is elnyeri tetszéseteket, 
és köszönjük, hogy tisztán 
megmondtátok, mi tetszett és 
mi nem. Igyekszünk, hogy a 
hiányosságokat kipótoljuk. Jó 
olvasást!

Széplaky

CSIKY-Csuky
Csikysektől csikyseknek,

csakis nektek!
A Csiky Gergely Iskolacsoport Diáklapja I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2008. NOVEMBER
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Így művészkedtek ti! Könyvajánló

„A novembert csak a magányos lelkek hiszik végzetesen szomorú 
hónapnak. De a magányra ítéltek szomorkásak a legszebb májusi napokon, 
estéken is. Nem az évszakokkal nehéz megbékélni, sokkal inkább az 
egyedülvalósággal. Azzal lehetetlen.” (Raffai Sarolta)

Könyvajánló
Makkai Sándor: Ördögszekér

Be kell vallanom, nem igazán szeretem a 
történelmi regényeket. Túl „epikusnak”, túl 
elnyújtottnak tartom őket.

De Makkai ezen műve lenyűgöző. Kétkedéssel 
kezdtem olvasni, mivel a könyv hátoldalán azt írta, 
hogy Báthory Gábor és Anna testvérszerelméről 
szól. Tabutémának számít, és talán ezért vonzza 
annyira az olvasót.

A történet az előbb említett testvérpár sorsát 
követi. A 17. század Erdélyében járunk, amikor 
nagybátyjuk örökbe fogadta az árvákat. Ám 
felesége, betegségre hivatkozva, nem foglalkozik velük. A papi tanítás nem 
elég a fi ataloknak, igazából csak magukra és egymásra számíthatnak.

Pár év múlva Gábor a sereggel járja az országot, míg Anna eltávolodik 
mindenkitől, és a tündérek által dominált mocsárban tölti szabadidejét. 
Ráadásul a gonosz nagynéni tett róla, hogy Anna megtudja a Báthoryakról 
szóló legendát, miszerint a Báthory lányok boszorkányok (tündérek), és 
saját bátyjuk lesz a szeretőjük.

Anna is féltékeny Gáborra, aki hódítóvá lett. Egy alkalommal mindketten 
elvesztik fejüket, és egymáséi lesznek. Ez a kezdete Anna hanyatlásának. 
Ő mindig úgy érezte, hogy benne két személy lakozik, de a körülmények 
hozzák úgy, hogy a gonosz oldala „érvényesül”.

Akárcsak a történelmi krónikákban, Makkai regényében is Anna különös 
módon eltűnik a börtönből, kivégzése előtt pár órával. Sok ember szerint 
csatlakozott a többi Báthory tündérlányhoz, Földön „ragadt”, örökké 
bolyongó lélekként.

Könyvmolyok, ide süssetek!
Véleményeteknek ti is hangot adhattok! Ha egy könyvet különösebben 

kedveltek, és szeretnétek azt barátaitok fi gyelmébe is ajánlani, 
szerkesztőségünk szívesen segítene! Küldjétek el könyvajánlótokat a 

csikycsukykreativ@yahoo.
com e-mail címre, vagy 
adjátok át Rudolf Ágnes 
tanárnőnek, illetve bármelyik 
11. A osztályos tanulónak!

Gál Zoltán: Mi ez?
Mi ez? Mi lehet? Miért érzem,
hogy mindjárt megöli lelkem
ez a nyavalyás kis érzelem?
Vajon mi vagy te énnekem?

Ah, nehéz a szó, s nehezebb a tett,
Ez az átok megbetegített...
Hogy is hívják, mikor nem tudni,
mit akarunk? Szerelem, vagy mi...

Én, pont én, ki soha nem láttam
értelmét, ím, most jól kifogtam.
Szerelmes lennék? Azt nem hiszem...
Ama érzést felfogná eszem.

De mi van, hogyha mégsem?... Áh, nem!
Mikor is a reggel eljő, nem
az a legelső gondolatom,
hogy mit csinálhat akkor vajon?

Akkor mélyen alszik. Édesen.
Tudom én ezt jól, nem képzelem.
S látom szétterült, szőke haját,
mesés szemét, tüzes ajakát...

De mikor az este eljő? Nem...
Nem vele alszom el eszemben,
hanem álmomban jő ismét el,
s megsimogat két kis kezével.

S ha mégsem? Ha ez nem szerelem?
Nos, akkor függőség, azt hiszem.
De mivel emberfüggőség nincsen,
Azt hiszem, csak szerelmes lettem!
Vagy mégsem...

FIGYELEM!!!
Szeretsz fényképezni? Akkor 
ez érdekelni fog! Rovatunk fotó-
versenyt indít!!! A hónap témája: 
A közelítő tél. Gyerünk, ne ha-
bozz! Várjuk ötletes fényképei-
teket a csikycsukykreativ@
yahoo.com e-mail címre, vagy 
adjátok át Rudolf Ágnes tanár-
nőnek, illetve bármelyik 11. A 

osztályos tanulónak! :)

A rovatot írta és szerkesztette: Czeglédi Vica, 
Kiss Kriszta, Nagy Angyalka és Kajtor Brigitta.

HALIHÓ!!!
Krəatív krapek vagy? Szeretsz verseket írni, vagy szépen 

rajzolsz? ITT a lehetőség, hogy publikáld műveidet! Küldd el 
őket a csikycsukykreativ@yahoo.com e-mail címre, vagy add 
át Rudolf Ágnes tanárnőnek, illetve bármelyik 11. A osztályos 
tanulónak!

Lezsák Csilla, 10. B

Will, 10. A
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Creative Club

Dear Csiky Students!

From this issue on we will 
have a new column! Here’s the great 
opportunity for you to publish your poems, 
short stories, essays written in English. Please 
send your works to csikycsukykreativ@yahoo.
com or hand them to your English teacher or to any 
student from the 11th A. Enjoy reading and writing 
with us!

The Symphony of Sacrifi ce
Alone I sit in the darkest room,
Sitting in the window, watching the Moon.
My eyes are shivering, fi lled with tears and pain
All my dreams and hopes seem to be in vain.

Oh! This never-ending noise around me 
Stabbing my heart, it’s driving me crazy!
Laughing and crying, singing and screaming,
Is this all life has to offer? Or am I just dreaming?

The room has no door, nor exit nor entrance
I look into the mirror, but I can see no resemblance.
The noise, which I hear, has suddenly stopped,
And replaced with a symphony of pain and mistrust.

Darkness rules over my heart, while the
Demons of Hell are tearing me apart.
Meaningless words are stabbing my brain,
Peace I shall never, but pain I will gain.

Tears of blood, and trembling voices
Hopes and dreams, all falling to pieces
There is nothing else left to keep me alive
So here I am composing...The symphony of sacrifi ce.

by: Kinga Dinnyés (11th D)

Camp fi re
The air is thick
The fi re is burning
and I’m watching 
its fl ames burst.
The stars above me
And the silver moon
surround us all
in harmony.
The sound of the
fl owing water is so cool.
I think:
Life’s worth living
In the end.

by: Lea Dubován (10th A)

Moment 
As the undulating landscape passes by,
When your soul seems to fl y,
As the guitar solo slues your brain to sleep,
That`s the moment to keep.

by: Zoltán Boros (11th A)

The greatest narcotic 
To amass pleasures is a very good thing... And 
the best part is that to do this you don’t have to 
get high or drunk... you just have to open your 
eyes, listen to your favourite music and look 
at the landscape, count the trees, the 
mountains as the train passes 
by... Wave to the old man who’s 
just stopped scything and have a 
broad smile on your lips when he 
waves back, hug your friend and 
then you`ll know that no narcotic can 
match life. 

by: Zoltán Boros (11th A)

Real things around (I)
look around, what do you see?
it`s only another day for me
weeks, months, years will pass,
and you have done nothing just to harass,
life is good, shut up and listen
all the joys there do you miss ‘em?
well they are here, everywhere,
so open your eyes and start to care.

The campaign begins
many ppl sacrifi ced
their lives for others
onwards to victory
my fair brothers

Real things around II
People nowadays
blinded by greed and hate
don`t see the truth behind the lies
they don`t have time to realize
the love they all want to despise

money, dough, wealth is important
meaning of life just fl ows away
your my heart, my soul in my pray
may god hold you for I fear I shall  
sooner or later fade away,
oh, hey remember me as your way
to escape the pain that was in our way

By: Will (10th A)

Columnists: Zoltán Boros and Brigitta Kajtor 
assisted by Ildikó Ruja, teacher.
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Először is kérnénk egy rövid 
bemutatkozást!
Péter András vagyok, és a 
Csikyben végeztem 42 éve. 
Akkor még 3-as Iskolának 
hívták a Csikyt. Az iskola után 
Temesváron a Matematika 
Fakultáson végeztem, ami 5 éves 
volt. Ezután Zerinden tanítottam 3 

évet, majd Nagybányán a katonaságban fél évet. 1976-
tól Iratoson igazgató voltam, majd egy versenyvizsga 
után idekerültem a Csikybe. Kezdetben esti osztályban 
tanítottam, de nem sokáig. Akkoriban 30 esti osztály 
volt, és én 10-ben tanítottam. Órarendet készítettem az 
estiseknek, és attól kezdve, immár 32 éve a Csikyben 
tanítok. Aki nem nyugdíjas itt, azon kívül én vagyok a 
legidősebb portás ebben az iskolában.

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?
Gyermekkoromban én traktorista akartam lenni, de, hogy 
miért, azt már nem tudom! Mély gödröket ástak, és az 
nagyon tetszett nekem akkoriban.

Mi volt a kedvenc tantárgya?
A líceumtól kezdve Miska bácsinak köszönhetően 
megszerettem a matematikát. Akkoriban még nem 
kellett annyit tudni, elég volt egy kis logikai dolog, olyan 
értelemben, hogy a szorzótáblát akkor már megtanultam, 
nem úgy, mint egyesek. Utána az egyetemi évek 
következtek, majd a második fokozat.
Még szerettem a kémiát is Réhon tanár úrral, de hiába 
tanultam meg mindent az érettségire, kivették.

És melyek voltak azok a tantárgyak, amiket nem 
szeretett?
Nagyon nem szerettem a politikai gazdaságtant, 
sohasem tudtam mindent megtanulni belőle. Ezen kívül 
nem szerettem a történelmet, mert az osztályfőnököm, 
nyugodjék békében, Kovács Géza, mindig a kultúrákat 
kérdezte tőlünk, és az nem igazán ment nekem.

Meséljen nekünk néhány gyerekkori csínytevéséről!
Kiskoromban Iratoson sokat fociztunk, és én általában 
mezítláb játszottam, és ezért sokszor előfordult, hogy 
lement a körmöm.
A bentlakásban nem volt soha velem semmi gond. 
Csínytevések? Hát nem is tudom…, egyszer volt egy 
gólyabálhoz hasonló elvtársi összejövetel, ahol mi ott 
maradtunk, és nem mentünk el táncolni, s az egyik 
felsős diák hozott inni, de mi nem ittunk. Ennek ellenére 
kicsaptak egy napra az iskolából, 9. osztályban.

Mi a tanár úr hobbija? Kedvenc focicsapata? 
Forma1?
A kedvenc focicsapatom a Barselona és a Manchester 
United, a magyaroknál pedig a Fradi. Itt az UTA és a 
Temesvár.

Tanár úr/tanárnő kérem!
A hobbim a matekpéldák megoldása és emellett a 
szudoku és a kártyázás (főleg a 66, mert fejleszti a 
logikát).
A Forma1-ben régen Schumachernek drukkoltam, amíg 
meg nem nyerte a 7 világbajnokságot. A mostaniak közül 
Hamiltont kedvelem, a fi am Raikkonent.

Szeret biliárdozni?
Oh, igen… hát persze! Az egyetemi évek alatt nagyon 
megszerettem. Van otthon dákóm is kanadai krétával! 
Volt egy kis klubunk is Temesváron. Másodikban a 
szocializmus alatt volt kurzus is és szeminárium is. 
Amikor a kurzust a prof tartotta, az asszisztenssel 
mentem biliárdozni. A szeminárium alatt pedig a kurzust 
tanító tanárt tanítottam biliárdozni. A vizsgán 8-ast 
kaptam, s a többiek csodálkoztak is rajta, hiszen én 
tartottam az órákat, és így újra akartam vizsgázni. Ott 
10-est kaptam. Ez az eset volt az, amikor nem tanultam, 
és mégis tudtam.

Köztudott, hogy a 11. A osztály szerkeszti a Csiky-
Csukyt. Mit szól hozzá?
Meglátjuk, hogy fog működni, csak ne menjen a tanulás 
rovására!

Mit tetszik üzenni a Csiky-Csuky olvasóinak?
Csak tanulással lehet elérni valamit az életben. Mert 
ami a fejben van, az ott is marad, azt nem veszi el 
senki többé. A helyzet az, hogy a 4 év alatt mindenből 
valamit kell tudni, minden tantárgyból, azért érettségi 
az érettségi. Utána kell választani, és akkor valamiből 
mindent tudni, hogy azon a területen szakember legyen, 
hogy értsen hozzá, és szeresse, amit csinál. Én is 
szeretem a matekot, másképp nem tudnám. Sokszor 
nem tudok aludni, és akkor újra elővesztem azt a példát, 
amit nem tudok megoldani, és tovább gondolkodom rajta. 
Már két éve egy példán dolgozom, de még nem sikerült 
megoldanom. A tanulás a legfontosabb, persze lehet 
szórakozni, de intelligensen. Nem mindig a drót a fülbe, 
nyalakodás a folyosón… ez a második nem az iskolába 
való.

Voltak a tanár úrnak tanítványai, akik ezt a pályát 
választották, akárcsak ön?
Sok ilyen tanítványom volt. Sokan kimagasló 
eredményeket értek el a Nemzetközi Matek Olimpiákon, 
közülük Benczik Andrea, Spir Misi – a tanárnőnek a férje 
–, Farkas Robi, és még sokan mások mind a matematika 
egyetemen végeztek. A fi am Temesváron végezte 10-
esel a matekot, doktorált, és most Párizsban tanít az 
egyetemen.
Sokan voltak nemzetközi matekversenyen: Benczik 
Andrea, Szőke Zoli, Sáás, Hadnagy Kinga, Boros 
Zoli, Farkas, Doba Viktor stb. Sajnos, mostanában 
nemigen látok olyanokat, akik a matekot választanák a 
későbbiekben.

Köszönjük az interjút Péter András tanár úrnak!

Az interjút készítették: Kinga, Réka, Brigi és Evelin
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Csillagok, csillagok!
A HÓNAP CSILLAGJEGYE: a Skorpió
A legellentmondásosabb és legtitokzatosabb jegy. 
Távolságtartása csak álca, mert mély érzései 
miatt könnyen sebezhető. A kisugárzása elbűvölő. 
Szenvedélyes, a szeretete és a ragaszkodása feltétel 
nélküli, ugyanakkor bosszúálló típus. Szívós, kitartó, 
mindig eléri, amit akar. Csak az igazat mondjuk előtte, 
mert megveti a hazugságot, és átlát az embereken!
Skorpió: okt. 24. - nov. 22.
Új életet kezdhetsz. A környezeted támogat, de még 
nem döntötted el, hogy akarsz-e élni a segítségével, 
vagy mindent a saját erődből oldasz meg. Nem tudod, 
ilyenkor mi a helyes döntés. Egy biztos, egyedül nehéz 
lesz mindent megoldani. Bízz meg barátaidban, oszd meg 
velük nehézségeidet és örömödet is!
Nyilas: nov. 23. - dec. 21.
Magabiztosságoddal jó néhány rajongót szerezhetsz 
magadnak. Használd ki, hogy jó passzban vagy, köss 
új ismeretségeket! Viszont ha nem vigyázol, könnyen 
pletykák áldozatául eshetsz.
Bak: dec. 22. - jan. 20.
Eddigi lendületed megtört, de szerencsére igénybe 
veheted tartalékaidat, hogy minden tökéletesen 
működjék. Próbálj több időt fordítani a pihenésre és a 
kikapcsolódásra, hogy új erőre kapj! Ha túlhajszolod 
magad, az egészséged rovására is mehet.
Vízöntő: jan. 21. - feb. 19.
Nem tettél olyan dolgokat, amik miatt bűntudatot kellene 
érezned. Inkább légy büszke magadra, hogy sikerül lelket 
verned a gyengébbekbe! Szinte mindenki a te támaszodra 
vár, és kihasználja jóságodat, megértésedet.
Halak: feb. 20. - márc. 20.
Bosszant téged, ha nem elég vidámak a körülötted levő 
emberek. Pedig most meg kell barátkoznod a gondolattal, 
hogy most talán te sem tudod felvidítani őket. Ha fontos 
döntés előtt állsz, ne hagyd, hogy érzelmeid vezéreljenek, 
inkább halaszd a döntést egy nyugodtabb pillanatra!
Kos: márc. 21. - ápr. 20.
Ismét szilárdnak gondolod barátságodat valakivel, amiben 
sokáig kételkedtél. Ennek köszönhetően sokkal vidámabb 
a hangulatod, örömmel beszélgetsz mindenkivel, 

barátságos vagy, és nagyon jól érzed magadat 
társaságban.
Bika: ápr. 21. - máj. 20.
Ha úgy érzed, minden nap ugyanaz történik veled, és 
életed monotonná vált, ezért ne a körülményeket okold! 
Inkább változtass a megszokásokon! Értéktárgyaid 
veszélybe kerülhetnek, fi gyelj rájuk jobban! Próbálj jó 
benyomást tenni ellenfeleidre!
Ikrek: máj. 21. - jún. 21.
Nem kell minden helyzetben tökéletesen viselkedned! Túl 
komoly elvárásokat támasztasz önmagaddal szemben. 
Fölöslegesen nézel szembe folyton a sikertelenséggel, 
hiszen erre senki sem kényszerít. Légy bizakodóbb!
Rák: jún. 22. - júl. 22.
Sok a teendőd, és te megpróbálsz egyszerre több dologra 
koncentrálni. Talán pont arról feledkezel meg, ami a 
legfontosabb, a barátságról. Figyelj jobban a körülötted 
levőkre, és kérd bátran az ő segítségüket, így neked is 
könnyebb lesz!
Oroszlán: júl. 23. - aug. 23.
A baráti körödben minden bajról megfeledkezel, pedig 
bulizás helyett inkább a munkádra kellene koncentrálnod! 
Később vissza fog ütni, hogyha folyton elhalasztod 
a problémák megoldását. Ez a megfelelő idő, hogy 
foglalkozz velük.
Szűz: aug. 24. - szept. 23.
Képes vagy elfogulatlanul kezelni önmagadat és 
érzelmeidet. Ez az időszak jó alkalom arra, hogy 
elgondolkodj az élet dolgairól, vagy megbeszéld 
problémáidat bizalmasoddal. Eltölt a belső erő és 
a békesség, így gondjaidat gyorsan és pontosan 
megoldhatod.
Mérleg: szept. 24. - okt. 23.
A legkisebb dolgoknak is szívből örülsz, és most semmi 
sem zökkenthet ki ebből az idilli állapotból. Alkalom nyílik, 
hogy eddig megspórolt pénzedet szórakozásra vagy egy 
álmod megvalósítására költsd. Karrieredben pedig fontos 
fordulat következhet.

(A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta!)

Rovatszerkesztők: Sipos Bettina, Biber Evelin, Faragó 
Réka, Hadnagy Kinga

Az 5 fő bűn a szépségápolásban!
Vannak olyan szépségápolási alapszabályok, amiket be 
kell tartani: arctisztítás, hidratálás stb. Ám akadnak olyan 
rejtett beidegződések, amelyek fel sem tűnnek, mégis 
óriási károkat okoznak bőrödnek, szépségednek. Most 
megtudhatod, milyen bűnöket ne kövess el szervezeted 
ellen!

1. A pattanások nyomkodása
Az egyik legrosszabb berögzült női szokás, ha van 
pattanásod, ha nincs, az arcodat nyomkodod. Pedig ezzel 
többet ártasz, mint használnál, hiszen ha pattanásodat 
kinyomod, bőrödön sebet ejthetsz, amely könnyen 
elfertőződhet. Ha rendszeresen jársz kozmetikushoz, és 
időt fordítasz az arctisztításra, akkor nem kell félned a 
pattanásoktól és mitesszerektől.

2. Lefekvés sminkben
Egy átbulizott éjszaka után nagyon hívogató tud lenni 
az ágy, de ha lefekvés előtt nem mosod le a sminkedet, 
arcbőröd nem lesz túl hálás. Ha nem tisztítod meg az 
arcodat, akkor bőröd nem tud lélegezni, a pórusok 
eltömődnek, és pattanások alakulnak ki. Ha tudod, hogy 
későn fogsz hazaérni, tegyél az ágyad mellé egy csomag 
sminklemosó kendőt! Ezzel gyorsan letisztíthatod a 
sminkedet.

3. Hajegyenesítés minden nap
Ha minden nap forró vasat érintesz a hajadhoz, akkor 
a haj kiszárad, sérült lesz. Ha egy időre abbahagyod a 
rendszeres hajegyenesítést, észre fogod venni, hogy a 
hajad állapota rengeteget javul. Ha mégis mindenáron 
egyenes hajat szeretnél, használj kondicionáló és 
védő szérumot, ami csökkenti a forró vas által okozott 
károsodásokat.

CSAK CSAJOK
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4. A körömrágás

A pszichológusok szorongással magyarázzák a folyama-
tos körömrágást. Sajnos a büntetés nem marad el ezért a 
rossz szokásért! Körmeid csúnyák , ápolatlanok lesznek. 
A gyógyszertárakban kapható egy speciális körömlakk, 
a me lyet erre a helyzetre fejlesztettek ki. Olyan rossz sza-
gú és ízű, hogy emellett elmegy a kedved a körömrágás-
tól.

5. Ha nem iszol eleget!
A bőrödet belülről is ápolnod kell, ezért naponta igyál 
min. 1,5 liter szénsavmentes ásványvizet. Ha ezt nem 
te szed, bőröd dehidratálttá válik, s gyorsabban öregszik. 
A legjobb megoldás, hogy minden nap igyál elegendő, 
cu kormentes vizet.

Teszt
A kreatív tesztek sokkal jobban felfedik valódi énedet, 
mint a szövegesek. Hogy miért? Mert a rajzok olyanok, 
mint az álmok: szinte lehetetlen manipulálni őket.

1. Képzeld el, hogy egy dombos vidéken utazol. Foly-

Hamilton a bajnok!
Senki sem gondolta volna, hogy ilyen izgalmas lesz a 

2008-as világbajnokság. Ismét az utolsó futamra maradt 
minden. A két még esélyes versenyző, Lewis Hamilton 
és Felipe Massa igazán emlékezetessé tették a Brazil 
Nagydíjat.

A helyszínre Hamilton érkezett favoritnak, 7 pontos 
előnyével, de Massa komoly elszántsága és a brazil 
közönség nem hagyták annyiban. Massa szerezte az első 
helyet az időmérőn, míg Hamilton csak a negyedik lett, de 
neki az ötödik hely is elég lenne a cím megszerzésére. 
A futam előtt három perccel eleredt az eső, és 10 perc 
késéssel rajtoltak. Az első kanyart követően Piquet és 
Coulthard is kiestek, utóbbi így búcsúzott a Forma 1-től. 
A pálya száradásával jöttek a jobbnál-jobb köridők, és 
kialakult a sorrend. Ekkor is Massa vezette a versenyt, 
Hamilton pedig biztonságban az ötödik helyen autózott. 
A futam vége előtt 5 körrel eleredt ismét az eső, és a 
pilóták kiálltak esőgumikért. A McLaren meglepetésére 
a Toyotás Timo Glock nem ment ki gumikért, ráadásul 
négy körrel a vége előtt Vettel is megelőzte Hamiltont, aki 
így csak a hatodik lett. A feszültség és az erősödő eső 
miatt Hamilton nem volt képes megelőzni a németet, és 
elúszni látszott ismét a világbajnoki cím. Massa tette a 
dolgát, és megnyerte hazai futamát, és ő is azt hitte, hogy 
akkor világbajnok. Az eső azonban egy körrel a vége előtt 
annyira megeredt, hogy a szárazpályás gumikat használó 
Glock már alig tudta úton tartani autóját. Így Hamilton 
az utolsó kanyarban előzte meg Glockot, és az ötödik 
hellyel megnyerte a világbajnoki címet csupán egy pont 
előnnyel.

Massa sírva fakadt, de büszkén vette át az első helyért 
járó trófeát, és Hamiltonnak is személyesen gratulált. 
Hamilton pedig már a boxban elkezdte ünneplését. 
Sebastian Vettel és Timo Glock sem tudták, hogy a 
világbajnokságot befolyásolják.

A tavalyi világbajnok, Kimi Raikkonen az összetettben 
megszerezte a harmadik helyet, és megígérte, hogy 

tasd a dombvidéket egy akkora dombbal, amekkora a 
lelki szemed előtt megjelenik!

2. Egy parkon sétálsz keresztül, amikor egyszer csak egy 
csobogó szökőkutat látsz. Rajzold le!

3. Válaszd ki a szívedhez legközelebb álló madarat!
a. tukán
b. feketerigó
c. verebek

Rovatszerkesztők: Evelin, Timi, Kriszta, Berni
Kiértékelés a 8. oldalon

jövőre ismét bajnok lesz. Nagyon örült a csapat 
győzelmének.

Újdonságként a Renault bejelentette, hogy nem 
változtat a pilótáin, Alonso pedig újabb két évig marad 
a csapatnál. A BMW-Sauber pedig a világbajnoki címért 
akar harcolni 2009-ben, úgy, ahogy a Reanult is. A Honda 
pedig azt szeretné, hogy a BMW szintjére emelkedjen 
jövőre. A rengeteg ígéret izgalmas évadot jósol jövőre 
is, ami március 28-án kezdődik. Addig is fi gyeljük a téli 
tesztek eseményeit, és az erőviszonyok változását!

A hírek után lássuk, hogy mit gondolnak a csikysek az 
évadról, a brazil futamról, a győztesekről és vesztesekről, 
és persze a jövőről!

„Szerintem az egész év nagyon izgalmas volt, a 
váratlan és meglepő eredményekkel. Nekem főleg az 
utolsó, a Brazil Nagydíj nagyon tetszett, s annak is főleg 
a vége. Hamilton hihetetlenül szerezte meg a világbajnoki 
címet. Szerintem megérdemelte, mert nagyon jó pilóta. 
A jövőre tekintve, Ferrari dominanciát várok, főleg 
Raikkonen részéről.” (Nagy Gábor, X. A)

„Az évadot csak részben láttam, habár az utolsó 
futam nagyon izgalmas volt, nagyon tetszett. Örültem 
a végén, mert Hamilton végre bajnok lett, szerintem 
megérdemelte, és lesz annyira érett, hogy megtartsa 
a címet. Jövőre a boxutcai szabályokat kellene 
megváltoztatni, mert komolytalanná tették a versenyeket. 
Szerintem Raikkonen lesz az igazi ellenfele a jövő évben 
Hamiltonnak, mert tőle lehet várni a sikert.” (T. I., IX. A)

„Figyelemmel követtem az eseményeket, mint 
mindig, és tetszettek a versenyek. Sokat vártam az 
utolsó futamtól, de csalódtam, mert Massa elvesztette 
a versenyt. Így a Ferrari csak a csapatbajnoki címet 
szerezte meg – ezt sajnáltam... Igazán változtathatnának 
a szabályzaton, mert már komolyságba torkollik a Forma 
1! A jövőtől, mint mindig, azt várom, hogy a Ferrari 
dominálja az évet, és szerintem Raikkonen fog ismét az 
élre törni.” (Czank Csaba, XII. A)

Sportiram
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Csiky-kupa negyedszer

Pénteken vette kezdetét az immár negyedik alkalommal 
megrendezett CSIKY-KUPA.
Idén nyolc csapat szállt versenybe az első helyezettnek 
járó serlegért. Az ünnepélyes megnyitón nyolc csapat 
fi gyelte a főszervező Erdei Emese szavait.
Résztvevő iskolák:

Elena Ghiba Birta Nemzeti Kollégium
Dimitrie Ţichindeal Pegagógiai Líceum
Moise Nicoară Nemzeti Kollégium
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
Békés
Mezőtúr
Szeged
Csiky Gergely Iskolacsoport

Az első nap rögtön a házigazda csapat játékával indult.
Ellenfélként a Pedagógiai Líceumot sorsolták. Első 

meccs lévén, még nem lehetett felmérni, melyik csapat 
mennyire játszik jól. A csikys fi úk magabiztosan kezdték 
a játékot, mindenki azt csinálta, amit a csatakiáltás előtt 
hallott.

A mérkőzés várakozáson felüli izgalmakat tartogatott.
Játékosaink energiát nem sajnálva küldték a labdákat 

az ellenfél kosarába, ám a kékben játszó PEDA sem 
hagyta magát. Végig szoros volt az eredmény, egy-két 
pont eltéréssel fej-fej mellett haladtak. A meccs végére 
szívizmokat nem kímélő izgalmak következtek. Az 
utolsó percben 27-27 volt az eredmény. Mindkét csapat 
mindent megtett, hogy az utolsó, mindent eldöntő kosarat 
az ő javukra ítélhessék. Elkövetkezett az utolsó 10 
másodperc, s az eredmény változatlanul 27-27 volt. A 
PEDA csapatánál volt a labda, és támadásba lendültek, 
ám az utolsó másodpercben a bíró egy faultot ítélt az 
ellenfél javára. Az óra 00:00-át mutatott, tehát a meccs 
ezen a két dobáson múlott. Az 5-ös számú játékos 
részesült abban a szerencsében, hogy kezeiben tarthatta 
az egész mérkőzés sorsát. Minden szem rá szegeződött, 
amit láthatóan ő is érzett, ennek tulajdonítható az, hogy 
az első büntetőt kihagyta, amitől a feszültség a terem 
tetejét kezdte csiszolni. A második dobáson állt vagy 
bukott minden, amit meglepően higgadtan és erős 
koncentrálás közepette értékesített a Pedagógiai Líceum 
hőse, s ezzel a ponttal megverték a szervező csapatot.

Szintén hasonló volt a helyzet a SZATMÁR-MOISE 
meccsen, ahol az utolsó előtti másodpercben pottyant be 
a győztes kosár, a szatmáriak javára.

Iskolánk válogatottjának a második mérkőzés 
jobban sikerült. Ilisie István, Zsóri Zoltán, Bele Mihai, 
Gyulai Dániel, Tóth Bertalan, Matanie Ruben, Matanie 
Norbert, Jamboc Eduárd, Bozoki Attila, Varga István és 
Gherghelas Csaba gondoskodott róla, hogy a második 
meccs után a szegedi gárda vesztesként vonuljon le a 
pályáról. Zsóri Zoltán két zsákolása elsöprő sikert aratott, 
a játékosok ámulva nézték, ahogy Zoli a gyűrűn csüngve 
mosolygott rájuk.

Sajnos a második játéknap első meccse nem alakult 
ilyen fényesen csapatunk számára. A szatmári csapat 
kíméletlenül végigmasírozott az aradi fi úkon.
Az első játéknap eredményei:

1. Csiky - Peda (27-28)
2. Ghiba - Moise (31-18)
3. Szeged -Mezőtúr (4- 31)
4. Szatmár - Békés (20-30)

5. Csiky - Szeged (30-14)
6. Szatmár - Moise (42-41)
7. Mezőtúr - Peda (31-18)
8. Békés - Ghiba (32-30)

Második jatéknap:
9. Szeged - Moise (24-35)
10. Szatmár - Csiky (42-20)

Elődöntő:
11. Ghiba - Peda (39-42)

Döntő:
12. BÉKÉS - MEZŐTÚR (43-25)

Végeredmény:
I. BÉKÉS
II. MEZŐTÚR
III. PEDA
IV. GHIBA
V. SZATMÁR
VI. CSIKY
VII. MOISE
VIII. SZEGED

Interjú Dávidházi Imre úrral
Egy rövid bemutatkozást kérnék!
Dávidházi Imrének hívnak. Annak idején én is a Csikybe 
jártam 1. osztálytól 12. osztályig, és az iskola oszlopos 
tagja voltam. Nagyon fájdalmas volt számomra a Csiky 
veresége, szintúgy Réhon József úrnak, aki az iskola 
igazgatója volt régebben.
Mi a véleménye a Csiky-kupáról?
Hát, az szép csillogó! Komolyra fordítva a szót, 
örülök, hogy Erdei tanárnő vette a fáradságot, hogy 
megszervezze.
Mi a véleménye a Csiky kosárcsapatáról?
Egyáltalán nem vagyok megelégedve velük, nagyon 
gyengén szerepeltek. Sokkal jobban össze kellene 
tartaniuk, kitartóbbak kellene, hogy legyenek..., és az 
edzésekről nem is beszélek. Heti egy edzés semmire 
sem elég. Az én időmbeli csapatot kellene követni, amely 
messzemenően a legjobb csapat volt Aradon.
Köszönjük Dávidházi úr válaszait!

Rovatszerkesztő: Kovács Márk

Iskolánk mazsorett csoportja szeptember 20-án 
részt vett az Országos Mazsorett-Kupán, Nagyváradon. 
Most is bizonyították tehetségüket, és az iskola nagy 
örömére megszerezték a második díjat. Büszkék vagyunk 
rátok lányok!!! Vica



Csiky-Csuky, 2008. november 8. oldal

Tudom, nevetséges. Biztosan 
ti is játszottatok gyermekkoro-
tokban olyat, hogy vettetek két 
konzervdobozt, kilyukasztot-
tátok az aljukat, összekötötté-
tek egy zsineggel őket, majd 
beszéltetek egymással. Régi 
szép idők, amikor ezekkel ját-
szottunk!

Dimitry Zagga, a papírhang-
szóró feltalálója egy érdekes 
kütyüt mutatott be, elvileg nem is kütyü, bárki másodper-
cek alatt össze tudja állítani. Ez egy jó móka, ami min-
denkit megnevettet.

Kívánságkosár
Boldog szülinapot kívánunk 
Soós Rebeccának, aki már 
egy éve nevettet meg min-
ket minden nap! (X. B)

Soós Rebeccának, a leg-
jobb kapusnak, boldog 
szülinapot kíván a suli ké-
zilabdacsapata! Reméljük, 

sokáig fogod védeni kapunkat. Szeretettel: Nagy Anita és 
Mester Éva

A XI. B osztály boldog születésnapot kíván: Bodó Kingá-
nak, Vincze Józsefnek és Gerőcs Dorottyának!

Mikor születtél, az egész farm ott volt.
Apád örömibe’ a dísztraktoron robogott.
S íme, 17 év után,
megnyúlt ez a csodabogár,
kinek neve tripla T.
(gyengébbek kedvéért Traktoros Tahó Tihamér)
Szíve nagyobb, mint a szája,
S szája nagyobb, mint a szíve.
Híres ő, legendája végtelen,
Esze megáll az óriás, kolbászos szendvicsen... :P
S az üzenetünk végére
BOLDOG SZÜLINAPOT TIHAMÉRKE!
Köszöntenek a hátad mögöttiek,
Legyen minden rozsdás tárcsa tied!!!

Szeretnék boldog szülinapot kívánni Vicának és Evelin-
nek. Teljesüljön minden kívánságotok, és legyetek sikere-
sek az életben! Sok szeretettel Brigitől.

Boldog születésnapot kívánunk Fülöp Árpádnak!
Megint egy nappal öregebb lettél,
A mosásban egy kicsit összementél,
De ne izgulj, jön még télre tavasz,
Ennyi éves is csak egy évig maradsz! (Timi)

Sziasztok! Kívánságkosár című rovatunkba várjuk a ti 
üzeneteiteket is! Írjatok bátran, ha meglepetést szeretné-
tek szerezni barátaitoknak! Üzeneteiteket küldjétek el a 
jokivansagok@yahoo.com e-mail címre, vagy juttassátok 
el bármely XI. A osztályos diákhoz!
Rovatszerkesztők: Adrienn, Kinga és Timi

Technika
Hangszóró papírpohárból

Négy papírpohárra lenne szükség 
meg egy MP3-asra fülhallgatókkal. 
Készítsétek elő a papírpoharakat, és 
ragasszátok össze őket az ábra sze-
rint! Majd vágjatok egy csíkot mind a 
két fenti papírpohár aljára! Dugjátok a 
fülhallgató fenti részét át a poháron a 
résbe, és már csak annyit kell tennetek, 
hogy kedvenc számaitokat meghallgat-
játok! És kész az új mini-hangszóró. 
Ne gondoljátok, hogy jobban fog szólni, 

mint egy új pár profi  hangszóró vagy 
fülhallgató, de érdemes kipróbálni.

Legyetek menők, és ne felejtsétek el, 
hogy nem eladó! :D Rovatszerkesztő: Tihamér

A kreatív teszt kiértékelése
1. Te és a fi úk
A dombod magasabb, mint az előző: Igazi kicsapongó 
lány vagy. A szakításokon könnyedén túlteszed magad. 
Nem sokáig sopánkodsz az exeid miatt. Jobban meg 
kellene élned az érzelmeidet, mert esetleg későn jössz 
rá, hogy mennyi mindent hagysz elsuhanni magad 
mellett.
A dombod ugyanekkora, mint az előző: Újdonsült 
pasijaid kísértetiesen emlékeztetnek exeidre? Ne 
hasonlítgasd a srácokat, mert így mindig ez lesz a vége.
A dombod kisebb, mint az előző: Nehezen teszed túl 
magadat a szakításokon. Minden csalódást tragédiaként 
élsz meg. Légy egy kicsit pozitívabb! Az idő begyógyítja 
a sebeket. Lehet, hogy az új szerelem pont az orrod előtt 
van.

2. Te és az érzelemek
Magasra törő vízsugár: Kitartó vagy és szókimondó. Jó 
érzéked van ahhoz, hogy rosszkor mondj rossz dolgokat, 
illetve alkalmatlan helyzetben törjön elő belőled a 
nevetés. Ennek ellenére nagyon megbízható vagy.
Virág alakban feltörő vízsugarak: Romantikus vagy, 
de hajlamos arra, hogy túlságosan tapadj kedvesedre. 
Szeretnéd, ha nem lennél olyan félénk, és többet ki 
tudnál adni magadból.
Különböző magasságokra feltörő vízsugarak: Olykor 
pörgős vagy és bőbeszédű, néha pedig visszahúzódsz 
csigaházadba. Bármilyen is legyen a kedved, melletted 
nem lehet unatkozni.

3. Te, te és te...
Tukán: Bátor vagy és határozott, nincs olyan szituáció, 
amelyben kétségbeesnél. Szeretsz gondoskodni 
szeretteidről, és nem esik nehezedre szigorúnak lenni.
Feketerigó: Néha teljesen elzárkózol az emberektől. Jól 
elvagy saját kis világodban. De ez nem azt jelenti, hogy 
magányos farkas vagy, hanem azt, hogy igazi jellemed 
van.
Verebek: Igazi csapatjátékos vagy. Imádsz társaságban 
lenni. Pozitív személyiség vagy, de könnyen hagyod 
befolyásolni magad. Állj néha a sarkadra! 
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SUDOKU
50 RON Bel-Ami vásárlási utalványt nyerhetsz, ha beküldöd a 
két rejtvény helyes megfejtését. Határidő 2008. 12. 02.
Ne késlekedj, mert lehet, hogy pont te leszel a novemberi 
számunk győztese! Várjuk megfejtésedet.
A sorsolás időpontja: 2008. 12. 03. nagyszünet

SZÓKERESŐ HALADÓKNAK
Nyolc irányban (balról jobbra és 
fordítva, föntről lefelé és fordítva, 
valamint átlósan is négy irányban) 
kereshetitek az alábbi szavakat 
az ábrán. Húzzátok át a megtalált 
szavakat! A megmaradt betűkből 
újabb szót állíthattok össze. 
Melyiket?

ADIEU, ALSÓTEXTIL, BEÖLT, 
CÉGÉR, CSELEFENDI, 
CSERSAV, CSÓKOLTAT, 

CSŐSZTÜL, CSURRAN-CSEPPEN, ÉTERI, GALAMBBEGY, GYARMATPOLITIKA, ISOLA, 
JAVÍT, KÉZIRATOS, LÁTTA, LECSUROG, LEPPEG, MOTORSPORT, MŰBŐR, NÉVSOR, 
OSTORMÉNFA, POLITIKA, SZAJRÉ, TAGLEJTÉS, TÁVOLFELDERÍTŐ, TENGERÖBÖL, 
TETSZŐ, TIZENEGY

Előző rejtvényeink megoldásai:
A keresztrejtvény megoldása:
FIGYELJENEK A HELYES TESTTARTÁSRA 
NYOMOZÓURAK!

Az októberi keresztrejtvény szerencsés győztese VARGA 
BEATRICE, X. B osztályos tanuló. Gratulálunk neki!

6 7 4
1 6
5 1 4

8 2
3 9 5

1 7 5 9
1 5

7 9 4 1
6 8

G Y A R M A T P O L I T I K A I
A T Á V O L F E L D E R Í T Ö S
L I A L O S I N N E É O E V O Z
A Z D G Ü Ó V E É G C P A T A A
M E I E L T F É É M E S A E É J
B N E P P E S C N A R R U S C R
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Agykrobata

17 év után új Guns N’ Roses album
Közleményben tudatták csütörtökön a Guns N’ Roses 
menedzserei, hogy az amerikai együttes november 23-
án az Egyesült Államokban piacra dobja régóta várt új 
albumát, A kínai demokráciát.

A közleményben írt kifejezés, a „régóta várt” a banda 
rajongói számára hosszú esztendőket jelent, hiszen a 
Guns N’ Roses utoljára 1991-ben adott ki albumokat. A 
Guns N’ Roses 17 évvel ezelőtt Use of Illusion I. és Use 
Your Illusion II. című albumokat jelentette meg. „A kínai 
demokrácia a rock n’ roll történelmi pillanata” – mondták 
Irving Azoff és Andy Gould menedzserek, akik szerint az 
új album, rajta 14 számmal, egy új korszak kezdete is az 

együttes munkásságában. A Guns N’ Roses énekese, 
Axl Rose az egyetlen az 1991-es együttesből, aki mára 
megmaradt. Az együttes 90 millió lemezt, illetve cd-t adott 
el, amióta létezik. 

Hangszóró

Rovatszerkesztők: Tihamér, 
Misi
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A Csiky-Csuky szerkesztősége úgy döntött, hogy a má-
so dik lapszámtól kezdve minden Csiky-Csukyban be-
mutatunk egy évfolyamot. Így jobban megismerhetjük 
egy mást, iskolatársainkat, illetve „marad egy jel, amit itt 
ha gyunk, ha indulni kell.” Reméljük tetszeni fog mindenki-
nek ez az új rovat.

Ebben a számban az első osztályosokat fogjuk bemu-
tatni, akiket Pintér Mária tanító néni szeptembertől tanít.

Az I. A osztály bemutatása

Megkérdeztük a kicsiket, hogy melyik a kedvenc tan-
tárgyuk, és sokféle választ kaptunk. Erre az első kérdé-
sünkre az egyik kisfi ú azt felelte, hogy a ceruza, de aztán 
kijavította magát, és azt mondta, hogy a matek. A mate-
kon kívül a gyerekek között volt, aki az ABC-tanulást, a 
tor naórát, olvasást, természetismeretet szereti a legjob-
ban.

Másodszor megkérdeztük tőlük, hogy szeretnek-e isko-
lába járni, vagy jobban szerették-e az óvodát. A válaszok 
megoszlottak.

A harmadik kérdésünk arra vonatkozott, hogy ki mi sze-
retne lenni, amikor befejezi az iskolát. Sokan válaszoltak 
erre a kérdésünkre. A fi úk sokféle ötlettel jöttek, viszont a 
kislányok mind fodrásznők szeretnének lenni. Hogy mi-
ért? Az egyik szőke hajú kislány elmondta nekünk, hogy 
azért választaná ezt a foglalkozást, hogy saját magának 
tudjon frizurát készíteni. A kisfi úk közül volt, aki rendőr, 
ro botkészítő, patikus, motoros vagy futballista szeretne 
lenni. A kisfi ú, aki motoros akar lenni, elmondta, hogy 
ő ült már motoron, és nagyon szeret motorozni, illetve 
sze retne kupát nyerni motorversenyen. A fi úcska, aki ro-
botkészítőnek készül, bevallotta, hogy szeret robotokat 
építeni, és ha robotjai lennének, akkor tudná, hogy biz-
tonságban van. A patikus fi úcska olyan csodaszert sze-
retne összeállítani, ami azt teszi lehetővé, hogy a szülei 
sose haljanak meg, és mindig vele legyenek.

Megkérdeztük őket, hogy mi volt az első benyomásuk 
az iskoláról. Volt, akinek tetszett, de volt, aki még az ó vo-
dá ban maradt volna. Az egyik kisfi ú, akinek tetszett az 
is kolába jövés, azt mondta, hogy neki nagyon tetszett 
az első nap, amikor megismerkedtek a tanító nénivel, és 
meg láthatták az osztályukat, ami szép színes volt.

A kicsik elmesélték nekünk, hogy a tanító nénivel már 
ki rán dulni is voltak Kolozsváron és Radnán.

Mákszemtől Mákvirágig Rövid interjú a tanító nénivel
Milyennek tűnik az idei osztálya? Vannak valamilyen 
elvárásai?
Eléggé meg vagyok elégedve velük, mert fi gyelmesek és 
kedvesek.
Milyen tevékenységeken vesznek részt vagy fognak 
részt venni?
Verseket tanultunk, órákon ügyeskednek, kreatívak. Igye-
keznek jól teljesíteni. Szépen haladunk a cél felé, építke-
zünk, mindig újabb és újabb ismeretet sajátítanak el.

Kívánunk elsőseinknek sok sikert, előrehaladást a tanu-
lásban, és kívánjuk, hogy álmaik teljesüljenek!
Rovatszerkesztők: Evelin és Réka

TANÁROKTÓL

Infl uenzás időszak avagy „trombitaszó és ágyúdörej”
(Valaki köhög) „Megártott a hideg sör? Én mondtam, • 

hogy aki nem bírja, ne igyék!”
(Egy magas osztálytársunknak mondták.) „Na mi van? • 

Megártott a magaslati levegő?”
(Diák tüsszent, majd utána még egyet.) „Ezt már • 

hallottuk, mondj valami mást is!”
„Nyalakodnak a folyosón, megfáznak, utána meg a • 

zubbonyt a nyakukig húzzák!”

Nagy mondások, amiket még nagyobb nevetés 
követett:

„Vizsgálják a hamisságát a hiteles papíroknak.”• 
„Világít, mint a cserebogár.”• 
„Miért szennyezed a környezetvédelmet?”• 
„Arad külvárosában sok gyárak van.”• 
(Diák elbambul) „Hahó! Itt vagyunk, hova nézel? A • 

mínusz végtelenbe?”

DIÁKOKTÓL

Avagy: Mire emlékszik a diák egy hosszúúúú vakáció 
után?

„Angolul a Forma 1-es pilótát részingernek hívják.”• 
„Toldi vitézsége láttán, a vitézek nem mernek ringbe • 

szállni vele.”
„A kertben valaki nyomást gyakorol a hölgyre.”• 
„Az eposz egyik fő része a PERMUTÁCIÓ.”• 
„Az imitáció valamely dolog olyan formában való • 

megjelenítése, mintha ott lenne, de nincs.”
„Zrínyi a Szigeti veszedelmet egy tél alatt írta meg a • 

nászéjszakáján.”
„Az enciklopédiaírók célja az, hogy beszerezzék a • 

földön elszórt ismereteket.”
„Akhilleusz csak akkor küldi harcba a seregét, ha a • 

trójaiak veszélyeztetik a golyóikat.”

Rovatszerkesztők: Tűzifa és Soady

Aranyköpések
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A hónap barnái

Megyesi Anetta

Hobbijaim közé sorolható a szórakozás, 
a haverokkal való lógás. Igen fontosnak 
tartom az őszinteséget. 

Tóth Bertalan
Kedvenc ételem a paszulyleves. Hobbim 
a tanulás! Kedvenc együttesem a Subb 
Base Monster.

Új gólya jól kelepel
Interjú a gólyabál 007-es párjával

1. Kérünk egy rövid bemutatkozást!
Nevem Varga Evelin. A Csiky Gergely Iskolacsoport 
IX. D, közgazdasági osztályának a tanulója vagyok. 
Kisiskolás korom óta itt tanulok.

2. Miért döntöttél úgy, hogy szerepelsz a 
Gólyabálon?
Azért döntöttem így, mert jó szórakozási 
lehetőségnek tűnt, kellemes időtöltésnek és 
kihívásnak.

3. Milyen volt a felkészülésetek? Könnyűnek 
vagy nehéznek tűnt?
A felkészülés elég sok munkával járt. Három héten 
keresztül majdnem minden délután próbáltunk, 
néha még órákról is elkértek. Egy-két nehéz 
gyakorlat, pár ütközés és esés ellenére is jól éreztük 
magunkat. Mindig volt min nevetnünk. Nekem, 
személy szerint, elég fárasztó volt, de megérte.

4. Melyik próba tetszett a legjobban?
A legjobban a fi úk szerelmi vallomása tetszett, 
melyet előre megadott szavakból kellett 
megfogalmazniuk.

5. Milyen volt a hangulat?
A hangulat meglehetősen kellemes volt. Az elején 
izgultam egy kicsit, mivel nem tudtam, hogy milyen 
próbák lesznek, de miután bevonultunk, már nem 
számított semmi, és csak a próbákra koncentrálva 
elfelejtettem, hogy izgulok.

6. Melyik próba tűnt a legnehezebbnek?
A legnehezebb próba a csokievés volt, főleg, hogy 
nem szeretem azt a fajta csokit, amelyet meg kellett 
ennünk.

7. Milyen érzés gólyakirálynőnek lenni?
Nagyon jó érzés gólyakirálynőnek lenni, főleg, 
hogy nem is számítottam rá, hogy én leszek Miss 
Bond 007. Őszintén, nem is nagyon gondolkoztam 
azon, hogy milyen jó lenne, ha én lennék a gólyakirálynő, 
mivel mindegyikünknek egyforma esélye volt ennek a 
címnek a megszerzésére, és a konkurencia is nagy volt. 
Mindegyikünk jól szerepelt egy-egy próbánál, és ezért 
meglepett, hogy nekem adták át a koronát.

Közhírré tétetik!

1. Kérünk egy rövid 
bemutatkozást!
Constantinescu Emilnek hívnak. 
Legfőbb szórakozásom a bulizás, a 
diszkóba járás.

2. Miért döntöttél úgy, hogy 
szerepelsz a Gólyabálon?
A barátaim hívtak, hogy vegyek részt, 
emellett ki is akartam próbálni, mivel 
egyben ez egy jó buli is.

3. Milyen volt a felkészülésetek? 
Könnyűnek vagy nehéznek tűnt?
A felkészüléseink számomra 
könnyűek voltak azért is, mert közben 
szórakoztunk, sokat nevettünk.

4. Melyik próba tetszett a 
legjobban? 
Az, amikor a zenét elindították, és mi, 
a versenyzők, úgy táncoltunk, ahogy 
akartunk.

5. Milyen volt a hangulat?
Én nagyon élveztem, mert 
barátságok köttettek, sokat 
szórakoztunk, és megegyeztünk 
egymás között, hogy bárki lesz a 
nyertes, annak szívből fogunk örülni, 
és nem lesz miatta harag.

6. Melyik próba tűnt a 
legnehezebbnek?
Számomra egyik sem volt nehéz.

7. Milyen érzés gólyakirálynak 
lenni?
Nem tudom ezt elmondani, de elég 
jó.
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Ahogy már az előző cikkemben is megígértem, most 
részletesebben beszámolok arról, milyen volt az idei gó-
lyabál. Jelen voltak a 9. osztályos diákok osztályfőnökei, 
a zsűri tagjai és természetesen a bentlakók. A 12. osztá-
lyos diákok számos ötletes próba elé állították a gólyákat, 
akik közül Albert Dóra és Răzvan Adrian nyerték el a gó-
lya királylány, ill. a gólyakirály címet. Lássuk, mi volt az ő 
véleményük a gólyabálról!

Albert Dóra
A gólyabál előtt gondoltál-e arra, 
hogy te leszel a gólyakirálylány?
Őszintén szólva nem mertem 
belegondolni, hogy én leszek, de 
reménykedtem benne.
Nehéznek bizonyultak számodra 
a próbák?
Igen, mert nem tudtuk, hogy mire 
számíthatunk, és számomra a 
műveltségi kérdések bizonyultak a 
legnehezebbeknek!
Melyik próba tetszett a legjobban?
Nekem a gólyaeskü és a tánc, mivel nem kellett 
betanulnunk ezeket a próbákat.
Szerinted miért pont téged választott a zsűri?
Szerintem azért választott 
engem a zsűri, mert jól 
teljesítettem a feladatokat.
Tetszett utána a buli?
Igen, mert így együtt 
bulizhattam a bentlakás 
diákjaival.

Răzvan Adrian
A gólyabál előtt gondoltál-e arra, hogy te leszel a 
gólyakirály?
Nem is gondoltam rá, hogy én legyek a gólyakirály.
Nehéznek bizonyultak számodra a próbák?
Nem, csak izgultam, és azt 
gondoltam, hogy a fő cél az 
lesz, hogy jót nevessenek 
rajtunk. A legnehezebb 
számomra a tánc volt, mert 
összevissza lépkedtem.
Melyik próba tetszett a 
legjobban?
A legjobban az a próba 
tetszett, amikor minél 
jobban fel kellett öltözni.
Szerinted miért pont téged választott a zsűri?
Azért, mert én vettem részt minden próbán.
Tetszett utána a buli?
Igen, mert 
megismerkedhettem a 
többi intrissel.

Most pedig következzék 
egy kis ízelítő a próbákból, 
a gólyaeskü:

„Én, XY, esküszöm, hogy kellő tiszteletben fogom 
részesíteni a nálam idősebbeket. A felsőbb éveseknek 
minden körülmények között, minden helyzetben 
és minden alkalommal köszönök, mosolyogva 
előreengedem őket, esetleg meghívom őket egy 
üdítőre. Megírom helyettük a puskákat. Az étkezőben 
szerényen étkezem, mert adagom 2/3 részét felajánlom a 
rászorultabb felsősök részére.
Elismerem, hogy én vagyok itt a legfi atalabb, és ezt a 
rangomat büszkén fogom viselni egy éven keresztül.
Ha bármit kérnek, ha van, ha nincs, adok, és esküszöm, 
hogy csikys diákhoz méltón viselkedem, és élem 
mindennapi életem.”
Rovatszerkesztők: Anikó, Evelin, Misi

Intrijó

Gitárost keresnek gitárral (elektromos vagy akusztikus), • 
lehetőleg tudjon gitározni is. Ha te vagy ez a személy, 
kérünk jelentkezzél a X. A -ban Vastag Vilmosnál vagy a 
X. C osztályban Ferenczi Nándornál!

Ha szeretnél két hónapos tacskó kiskutyákat vásárolni, • 
érdeklődj a 0747892684-es telefonszámon vagy az en_
cyke@yahoo.com e-mail címen! A kutyusok rendelkeznek 
a szükséges oltásokkal és kezelésekkel.

„Tökéletes” állapotban lévő 8 Gb-os Nano Ipodot • 
lehet venni a XII. A -ban, tartozékokkal együtt. Bővebb 
információkért a berty4all ID -in vagy a 0723601081 -es 
telefonszámon lehet érdeklődni. Ára 130 €.

Új USB stickek vásárolhatók 2 Gb -tól egészen 32 • 
Gb -ig. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
0754029084.

Szeretnél motorkerékpárt venni? Itt egy ajánlat: Piagio • 
Sfera 50 cm3, végsebessége:90 km/h, forgalomba van 
íratva, úgyhogy ezért már nem kell aggódni. Ára: 500 €.
Érdeklődni lehet a 07456578619 -es telefonszámon.

Eladó mindenféle karkötő és számítógép-alkatrészek: • 
RAM, merevlemez és egy K510i típusú mobiltelefon.
Érdeklődni lehet a ronaldo_oli07 ID -in vagy a 
0753786256 -os telefonszámon.

Különböző márkájú mobiltelefonokat lehet vásárolni:• 
Sony Ericsson T630 (hands free -vel és beépített VGA 
kamerával)
LG 8310 (MP3 lejátszóval és VGA kamerával)
Nokia 1600-ast.
Érdeklődj az oti121@yahoo.com e-mail címen!

Eladók tréningek fi úknak és lányoknak. Birkás Dávidnál • 
érdeklődjetek!

IBM PC keres gazdát! 512 RAMmal, 3Ghz -es • 
processzorral, 40 Gb -os merevlemezzel és 64 Mb-
os videokártyával. Eladó egy Palm M100-as is. 
Információkért forduljatok Zsóri Zoltánhoz a XI. A -ban, 
vagy ha ott nem találjátok, írjatok neki a következő e-mail 
címre: deadslyerx@yahoo.com!
Ha szeretnétek hirdetni, venni, elcserélni, eladni valamit, 
bátran írjatok hirdetést, és hozzátok be a XI. A osztályba!
Rovatszerkesztők: Matanie Ruben, Bozóki Attila,
Krista Imre, Jambock Eduárd, Hajas Roland

Bizarr Bazár

Szerkesztők: a XI. A osztály diákjai
Projektvezető: Rudolf Ágnes tanárnő
Korrektúra: Rudolf Ágnes tanárnő
Támogatók: A Csiky Gergely Iskolacsoport Szülői Bi-
zottsága, BEL-AMI S.R.L.
Nyomtatás: Gutenberg nyomda
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